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NOVEMBRO

DEZEMBRO

26 - Milena Becker 
Bonato - 

99562.0000

01 - Anna Beatriz 
Strecker Okamoto 
Cury - 99677.0184

01 - Rafaelly Gama 
Santos - 

99559.2890

01 - Sandra Mara 
Dutra de Lima 
Stresser - (43) 
99954.9869 

01 - Vítor Pereira 
Soares - 3699.5071

04 - Ruth Pasquini 
Pires - 99995.4610

06 - Rafael Kanitz 
Braga - 98888.8237

10 - Michelle Gandin 
Vichiatto - 

98844.7451

12 - Flávio de Jesus 
Wosch - 99904.9316

12 - Leônidas Moro 
Conke Júnior - 
99911.6779

13 - Marcela Mydore 
Hassumi - 

99907.0299

13 - Marcelo Makoto 
Hassumi - 

99930.5833 Rua Alberto Krause, 1448 - Tanguá - Almirante Tamandaré - PR

Maanaim TanguáMaanaim Tanguá
Celebração Domingo às 19h

@ipi_maanaimIPI Maanaim Ipi Maanaimipimaanaim

Maanaim Centro CívicoMaanaim Centro Cívico
Celebrações Domingo às 10h30 e 19h

Rua José Sabóia Cortês, 330 - Centro Cívico - Curitiba-PR

Podcast: http://ipimaanaim.org.br/feed/podcast

‘Eu quero salientar, amigos, que o tempo é da 
essência. Não há tempo a perder, por isso não 
compliquem suas vidas desnecessariamente. 

Mantenham simples — no casamento, no 
sofrimento, na alegria, em qualquer coisa. 
Mesmo nas coisas comuns — suas rotinas 

diárias de compras, e assim por diante. 
Repartam o mínimo possível com as coisas 

que o mundo empurra para vocês. Este mundo 
como vocês vêem está para passar’ 

1 Co 7: 29-31 - A Mensagem

EUA, Singapura, África do Sul, Brasil, etc... Universalmente os cristãos concordam 
Eu encontrei uma maneira de trazer os que Deus tem o direito de um dízimo dos 
t rabalhadores das cé lu las  para nossos recursos. Todos leram Malaquias 
encararem a verdade sobre o dízimo de 3:8 "Pode um homem roubar de Deus? 
TEMPO – o bem mais precioso da vida. Contudo vocês estão me roubando. E 
Podemos ganhar e perder fortunas, mas ainda perguntam: ‘Como é que te 
nunca podemos recuperar o tempo. Uma roubamos?’ Nos dízimos e nas ofertas’’. 
vez gasto, ele está eternamente perdido. Nós estupidamente aplicamos esse 
Então, se nós dizimamos uma semana de princípio do Reino de dizimar apenas para 
tempo, quantas de nossas horas as finanças. Satanás ama isso! Ele formou 
pertencem a Deus? 24 x 7 = 168 horas. os reinos deste mundo motivando as 
Divida isso por 10%: 16,8 horas semanais pessoas a acumularem esplendor. Esta 
é um dízimo de nosso tempo, que poderosa motivação prioriza valores 
pertence a Deus! Eu pedi nas minhas fundamentais de toda a humanidade. 
Conferências para Líderes de Célula para Gastar noite e dia amontoando tempo para 
o grupo ver quantas horas são dedicadas ganhar prosperidade e prazer destrói a 
a todas as atividades do Reino incluindo c o n s c i ê n c i a  d a  o rd e m  m u n d i a l  
oração, estudo bíblico, ministério, sobrenatural. A maioria nunca entendeu 
adoração, aconselhar a outros, etc. que todas as atividades começam no 
Poucos, talvez 2% das pessoas, chegaram sobrenatural antes de aparecerem no 
perto de 16,8 horas. Torna-se óbvio que natural. Se nós não vemos a forma 
nós somos escravos de “horários satânica como nosso tempo é controlado, 
fugitivos” que estão roubando Deus de nossos ministérios nunca acontecem. Uma 
Seu tempo. A solução exige um reajuste mentira sutil de Satanás vista como 
total de prioridades! A verdade nua e crua verdade é: "eu simplesmente não tenho 
é que o Reino de Deus não está na lista de tempo!" Mesmo crentes que dizimam (uma 
prioridades de qualquer e todos os quantia mínima de 7-9% de membros da 
cristãos que "Não Têm Tempo Para Isso". igreja!) vão rapidamente se desculpar por 
Sentar e rever as preciosas horas da não terem tempo para fazer "atividades 
nossa semana para priorizar o trabalho de cristãs". O comentário universal é: "Você 
Deus é uma necessidade absoluta. "O não sabe como é equilibrar o tempo entre o 
tempo é da essência. . .”.trabalho e minha família, e não sobra muito 
Pr. Ralph Neighbour- www.celulas.com.brpara o trabalho da igreja”. Eu ouvi isso nos 
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Facilitadora: 
Jany Baroni

Auxiliar: -

Dia/Horário Encontro:
Quinta-feira às 19h30

       (41) 99508.7227

Supervisão:
Nelson Baroni

Pr. Reinaldo Briones
Superintendência: 

Semana 43
13/11 a 18/11

Até o final do ano, vamos seguir lendo durante a semana livros da Bíblia 
completos! Já propusemos a leitura aqui de: Rm, Gl, Ef, Fp, Cl, 1 e 2 Ts, 1 e 2 Tm, 
Tt, Fm, Hb, 1, 2 e 3 Jo, 1 e 2 Pd, e Jd! Nesta semana vamos meditar na Carta à 
Tiago! Que o Senhor ministre poderosamente sua vida e que você possa 
dedicar-se a conhecer mais das Escrituras Sagradas!

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Tornai-vos praticantes da Palavra!

Tiago 3:1-18

Fé e obras!

Tiago 1:1-18

Tiago 1:19-27

Tiago 2:1-13

Tiago 2:14-26

Tiago 4:1-17

Tiago 5:1-20

Bem-aventurado o que suporta a provação!

Não tenhais fé, com acepção de pessoas...

 Buscai a sabedoria do alto!

Sujeitai-vos a Deus!

Confessai os pecados uns aos outros!

36
18
42

25
30
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MINISTÉRIO DESPERTA DÉBORA
‘Mães que oram pelos filhos’

11º DIA DE JEJUM & ORAÇÃO

REUNIÃO CONSELHO CONFRATERNIZAÇÕES 
DAS CÉLULAS

REUNIÃO DIACONIA

CELEBRAÇÃO DE NATAL

ENCERRAMENTO
ESCOLA DE LIDERANÇA

RECESSO DAS CÉLULAS

REUNIÃO COMISSÃO 
ADMINISTRATIVA

RECESSO DAS CELEBRAÇÕES

HONRA À LIDERANÇA

s u p e r v i s o r e s ,  p a s t o r e s ,  
coordenadores das áreas de apoio, 
etc...)! Não deixe de participar!

Próximo encontro amanhã, dia 
27/11, Segunda-feira às 14h30 na 
Maanaim Centro Cívico! Informações 
com a Coordenadora Lorena Cury. O Será no dia 13/12, Quarta-feira! 
encerramento dos encontros neste Iremos jejuar e orar pela Celebração 
ano acontecerá no dia 11/12 às Evangelística de Natal! Encarte com 
14h30! orientações no dia 10/12!

Nesta Terça-feira, dia 28/11 às 20h 
na Maanaim Centro Cívico! Para Incentivamos todas as células a 
todos presbíteros, presbíteras e r e a l i z a r e m  u m  e n c o n t ro  d e  
pastores! confraternização de final de ano na 

semana de 11 a 16/12, antes do 
recesso dos encontros de célula! 

Nesta Terça-feira, dia 28/11 às 20h 
na Maanaim Centro Cívico! Para 
todos os diáconos, diaconisas e Dia 17/12, Domingo às 20h na 
auxiliares! Maanaim Centro Cívico. Neste dia não 

acontecerão: a celebração pela 
manhã e no Tanguá. Agende esta 
data! Vamos celebrar o Natal juntos!

Último encontro nesta Quarta-feira, 
dia 29/11 às 20h! Encerramento das 
aulas com confraternização! Favor Os encontros de célula estarão em 
confirmar presença com Ana Paula! r e c e s s o  d e  1 8 / 1 2 / 2 017  a  

20/01/2018, mas animamos as 
células a realizarem encontros 
informais! A abertura oficial das 
ativiidades em 2018 acontecerá nas 

Será no próximo Sábado, dia 02/12 Celebrações do dia 21/01!!!
às 10h na Maanaim Centro Cívico! 
Para todos os integrantes desta 
comissão!

Durante o recesso não acontecerão 
Celebrações no Tanguá e também à 
noite no Centro Cívico. Durante este 

Acontecerá nas Celebrações do dia período, as Celebrações acontecerão 
03/12, Domingo às 10h30 e 19h no somente no Centro Cívico às 10h30 
Centro Cívico e 19h no Tanguá! nestas datas: 24 e 31/12/2017; 07 e  
Contamos com a presença de toda a 14/01/2018!! Celebrações Tanguá 
l i d e r a n ç a  ( f a c i l i t a d o r e s ,  retornam 21/01/2018! 
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HONRA À LIDERANÇA

No próximo Domingo, 03/12 às 
10h30 e 19h no Centro Cívico e 19h 
no Tanguá teremos um momento 
especial para honrar toda a liderança 
da Maanaim nas Celebrações! Já 
temos realizado esta ação há muitos 
anos, pois cremos que cada líder deve 
ser honrado por sua dedicação ao 
serviço no Reino de Deus, através de d e  p e s s o a s  m a d u r a s  e  
seu ministério local na IPI Maanaim. comprometidas com Jesus que 
Queremos então convocar todos os exercem seu ministér io com 
líderes: facilitadores de célula, excelência e alegria! Louvamos a 
supervisores, superintendentes, Deus por todas as horas e energias 
pastores, coordenadores das áreas de dedicadas pelos líderes da Maanaim 
apoio, presbíteros e diáconos a em oração, estudo e meditação na 
estarem presentes em uma das Palavra, estudo e capacitação 
celebrações no próximo Domingo! Sua através de leituras, cursos, como a 
presença é muito impor tante! Escola de Liderança, reuniões, 
Queremos orar e agradecer a Deus aconselhamentos, preparando-se 
pela liderança que Ele tem levantado para as células ou ensaios e 
em nosso meio e honrar cada um ministrações. Sabemos que o 
destes homens e mulheres valorosos investimento é alto, mas que os frutos 
de Deus! Sabemos do privilégio que é são recompensadores! Que o Senhor 
sermos levantados por Jesus para continue abençoando grandemente 
liderar, mas muitas vezes nos e renovando de maneira especial 
esquecemos das lutas, dos dilemas, toda a liderança da Maanaim! Muito 
dos sentimentos de incapacidade que obrigado por tudo irmãos e irmãs!!!
também acompanham um líder. 
Temos em nossa liderança o exemplo Pr. José Augusto Moser Cury
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